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UVODNIK
Pozdravljeni,
kajuhovci. Z vami je
nova januarska
izdaja. Upamo, da
vam bo všeč.
https://www.timeanddate.com/calendar/months/january.html

Najprej bi vam zaželela vse dobro v
novem letu. Predvsem veliko
zdravja in sreče.
In upam za vse, da bomo kmalu
spet nazaj v šoli. No, mogoče se
tudi kdo najde, ki mu vračanje
nazaj v šolo ne diši 😉.

V novem letu vam želim, da dosežete
veliko novih ciljev in greste k novim
zmagam naproti. Bodimo odgovorni
zase in za svoje zdravje. Ostanimo
doma, nosimo maske, vzdržujmo
razdaljo, čim manj se družimo. S tem
bomo omejili ta virus in nadaljevali
mirno življenje. Cela skupina
KAJUHOVC vam želimo vse dobro v
novem letu in
USPEŠNO
K NOVIM ZMAGAM NAPROTI.

"Dve tragediji sta v življenju:
ena je, ko ne dosežeš želje
svojega srca, druga, ko jo
dosežeš." George Bernard
Shaw

Časopis je zanimiv, preberi ga,
ko ti bo dolgčas, ko boš jezen
☹, ko boš vesel 😊...

ZANIMIVO

Na koncu niso leta

Kdo si, da lahko obsojaš

življenja, ki štejejo,

moje življenje? Vem, da

Napisala: KATJA MAJHEN

ampak dejstvo, koliko

nisem popoln (niti nočem

življenja je bilo v teh letih. biti), ampak preden

Uganke, kvizi

(Abraham Lincon)

prstom poskrbi, da bodo

Z MIŠKO KLIKNI NA POVEZAVO IN ODPRLE SE
TI BODO ZANIMIVE UGANKE.

Uganke za 1. triado

.

začneš kazati name s

Živeti je ena izmed

tvoje roke čiste. (Bob

najbolj redkih stvari na

Marley)

svetu. Večina ljudi obstaja

https://survey.artur.com/anketa
/uganke-za-najmlajse--kajuhovc3izdaja-a862a

in to je to. (Oscar Wilde)

Kviz za 2. triado

https://survey.artur.com/anketa
/kviz--za-2-triado--os-kdksostanj--kajuhovc-3izdaja-03fa3

Kviz za 3. triado

https://survey.artur.com/anketa
/kviz-za-najstarejse-3-triado-os-kdk-sostanj--kajuhovc-3izdaja-8e8f4

vir: google slike
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PAZIMO NASE IN NA SVOJE ZDRAVJE!

Narastek okuženih
med prazniki

Ampak le te praznike.
Policijska ura je med tem še
vedno veljala. Veliko ljudi se
je okužilo in zbolelo za
COVID-19 . Število okužb
pa je preseglo 2000. To je pa
tudi vplivalo na datum
odpiranja šol in vrtcev.

Napisala: TIJA KOTNIK

Za nami so prazniki,
kjer se vsa družina
zbere skupaj in
praznuje.

Letos je vlada zaradi
COVIDA-19 sprejela
sklep, da lahko za božič in
novo leto skupaj
praznujeta družini iz
največ 2 gospodinjstev.

Ker je število okužb padlo
pod 1200, se 26. januarja v
šolo odpravlja 1. triada in
najmlajši v vrtce.

https://www.stajerskival.si/sl/news/zdravje/ta-teden-inkoronavirus-v-nasih-krajih6.html

Prvi načrt je bil, da bi 5. 1.
2021 odšli v šolo učenci z
posebnimi potrebami. In so
odšli. Da pa se je to zgodilo,
so vsi delavci šole s
odšli 4. 1. 2021 na testiranje.
Saj so za učenje potrebovali
negativen test na COVID-19.
Tudi učitelji v OŠ se bodo
pred poučevanjem učencev
morali testirati, to bodo
storili 25. 1.
https://insajder.com/svet/ustavno-sodisce-maske-v-solahso-nezakonite

Potrdili 1690 novih okužb, dosežen en kriterij za sproščanje ukrepov
Dosežen en kriterij za sproščanje ukrepov
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je dnevno povprečje okuženih v zadnjem tednu znašalo 1327, to pomeni, da je bil na
državni ravni dosežen en kriterij za začetek sproščanja ukrepov v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko (kriterij je 1350 okužb). Drug kriterij
bo dosežen, ko se bo število hospitaliziranih covidnih bolnikov spustilo pod 1200.

ŠPORT IN ZIMA
Zima je čas, ko pogosto pozabimo na redno
in zdravo fizično aktivnost, saj večino časa
raje ostajamo v toplem zavetju doma.
Napisala: TIJA KOTNIK

Zakaj pa pravzaprav
sploh počnemo to? Če
dobro pomislimo, nimamo
niti razloga, da tudi
pozimi ne bi ostali aktivni.
https://sluzboiscem.si/2020/04/28/druzabna
-igra-zimski-sporti/

TEK: tega niste
pričakovali, kajne. Si
predstavljate, kaj bolj
sproščujočega in
poživljajočega kot tek
po svežem zraku, po
pokriti snežno pokriti
pokrajini. Seveda, pa
bodimo primerno
oblečeni.

DRSANJE: če poleti
uživate v rolanju, boste
pozimi v drsanju, saj sta
to podobna športa.
Drsanje se izvaja na
ledu, zanj potrebujemo
drsalke.

http://www.ospolje.si/1c/zimski-sporti
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Smučarke so se znova podale
na podkorensko strmino in
lovile nove stopničke in točke
svetovnega pokala. Drugi del
57. tekmovanja za zlato lisico
se je začel ob 9.15, ko se je na
pot podala prva od šestdesetih
tekmovalk. V Kranjski Gori so
domače barve tokrat zastopale
štiri tekmovalke – Meta
Hrovat, Ana Bucik, Neja
Dvornik in Andreja Slokar.

Zima namreč ponuja
številne zanimivi
zimske aktvnosti, več
izveste v nadaljevanju
Se nadaljuje na str. 3

Pravi prijatelji
Napisala: NIKA ŠOLINC 8.c
Kot prsti na eni roki
Danes je prijateljstvo kar malo razvrednotena
beseda. Družabna omrežja, so nas čisto omrežila in
nehote preživimo več časa v virtualnih stikih, kot bi
bilo to pametno

KAJUHOVC
SMUČANJE: je najbrž
prvi šport, ob katerem
pomislite na besedo
ZIMA. Zakaj? Ker je
izjemno zanimiv,
zabaven, poživljajoč
šport. Spust po strmem
snežno pokritem
pobočju je prava
adrenalinska
dogodivščina.
SANKANJE: ne
govorimo le o sankanju
za majhne otroke.
Temveč o pravem
adrenalinskem spustu po
strmini. Za ta šport bi
sicer potrebovali malce
več opreme. Ampak
spust po strmem pobočju
in veter v laseh bo
vreden vsega.
HOKEJ: je sicer zelo
zahteven šport. Ampak
pustimo to za
najpogumnejše. S
hokejem se lahko
ukvarjamo tudi v
prostem času.

https://siol.net/kljucnebesede/meta-hrovat
61768/articles
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Meta Hrovat
tretja v
domačem
Podkorenu
Italijanka Marta
Bassino je zmagovalka
petega veleslaloma
sezone za točke
svetovnega pokala
alpskih smučark. To je
njena druga zaporedna
zmaga v Podkorenu.
Drugo mesto je osvojila
Švicarka Michelle
Gisin. Zelo dobro se je
odrezala Meta Hrovat,
ki se je na domačem
hribu zavihtela na tretje
mesto. V finalu domače
tekme so nastopile tudi
Neja Dvornik, Andreja
Slokar in Ana Bucik.

https://www.vrtecprisvani.si/prstne-igre/
Ste že opazili, da vas en
lep dan v družbi
prijateljev nekje zunaj
veliko bolj osreči kot
čvek na internetu? In
kaj pravzaprav pomeni,
da imaš 1000 in več
spletnih prijateljev? Si
res vsi zaslužijo takšen
naziv? Gotovo ne.

Še vedno namreč drži,
da je srečen tisti, ki
ima toliko prijateljev,
kot je prstov na eni
roki. Se vam zdi malo?
No, mišljeni so pravi
prijatelji, takšni, o
katerih bomo danes
govorili.

S časom 1:10.42 je po
uvodni vožnji prvo
mesto zasedala Mikaela
Shiffrin iz ZDA.
Včerajšnja zmagovalka,
Italijanka Marta
Bassino, je na drugem
mestu zaostajala 30
stotink sekunde, še 14
stotink dlje pa je za
nastop potrebovala
Švicarka Michelle
Gisin. 14. po vrsti je
startala Hrovatova in
svojo nalogo opravila
odlično. Hrovatovi so
nato uspešno sledile
tudi ostale tri Slovenke.
Bucikova je s 3,65
sekunde zaostanka
prišla na 26. mesto, še
bolje pa sta se odrezali
Dvornikova in
Slokarjeva, ki sta
startali kot 55. oziroma
62.

ČESTITKE METI HROVAT za TRETJE MESTO v KRANJSKI
GORI

PRAVI PRIJATELJI?
Kdo so pravi prijatelji?
Pravo vprašanje. Vredno razmisleka. V življenju srečamo veliko ljudi. In
veliko ljudi nam je simpatičnih, prijetnih. In če ste med takšnimi, ki hitro
navežejo stike, imate mogoče prehitro zmoten občutek, da imate ogromno
prijateljev. Pa je to res? Najbrž ne. Prijateljstvo se gradi počasi, a vztrajno,
z veliko potrpežljivosti, simpatije in zaupanja. Nikar ne prehitevajte, da ne
boste prehitro razočarani. Šele čez čas in v različnih življenjskih situacijah
se izkaže, ali je prijatelj res pravi ali ne.
Iskrenost
Iskrenost je podlaga za prijateljstvo. Brez tega ni nič. No, saj vsi vemo, da
se laži ne izplačajo. Ampak iskrenost ni samo to, da ne lažemo. Iskrenost
je tudi to, da smo do prijatelja takšni, kot smo v resnici, da se ne delamo
lepše, da si upamo biti to, kar smo. Da se ne pretvarjamo. Da povemo, kar
si o nečem mislimo in kar čutimo. Da delimo vse, kar nam leži na duši. Ja,

https://www.utrinek.si/kaj-o-nas-pove-stisk-roke

Pomoč
Pravi prijatelj ne bo pomišljal, da nam
priskoči na pomoč, kadar smo v težavah.
Brez oklevanja nam bo ponudil ramo, da
se razjočemo, da potožimo. Poslušal nas
bo, nas tolažil, pomagal rešiti nastalo
težavo ali pa samo poslušal, ko nam je

Izdaja
Pravi prijatelj nas ne bo
nikoli izdal. Ne bo
zahrbten in ne bo
žrtvoval prijateljstva za
korist. Takšni ljudje, ki
to počnejo, ne znajo biti
prijatelji in jim ne gre
zaupati. Ravno zato je
pravih prijateljev tako
malo. Kar veliko ljudi je
koristoljubnih in so za
svoje cilje pripravljeni
izdati druge. Vidijo
predvsem sebe in svoje
koristi. V življenju
velikokrat naletimo na
takšne ljudi, včasih se
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in da podelimo težke trenutke z nekom, ki nam je blizu. In pravi prijatelj
nam je blizu. Čutimo njegovo bližino, povezanost z njim, pa tudi, če smo
tiho.
Če ga polomimo
Prijatelji vedno povejo, ko ga kaj polomimo, pa tudi če je to težko in vedo,
da nam ne bo najbolj všeč. Ampak vsak človek potrebuje ogledalo in
prijatelji so poleg staršev tisti, ki nam ga bodo nastavili v našo korist. In
prav je tako. Prijatelji nam bodo tudi dovolili, da jim povemo, kar jim gre,
in nam tega ne bodo zamerili. Vsaj čez čas ne, ko bodo premislili in
ugotovili, da smo jim hoteli le dobro. Če bomo tiho in zaradi strahu pred
zamero ne bomo upali povedati, kar si mislimo, to ni dobro za prijateljstvo.
To ni iskreno, in kot smo že rekli, je iskrenost temelj prijateljstva

hudo. Stal nam bo ob strani, pa če smo
še tako žalostni, kar ni prav prijetno, a
takšno je življenje, ni zmeraj veselo. In
prijatelj je tisti, ki bo z nami delil vse,
kar nam življenje prinese na pot.

tudi opečemo, preden
spoznamo, koliko je kdo
res zanesljiv in vreden
kot človek. Izdaja pač ne
velja in ko nas prijatelj
izda, ni več prijatelj. In
tudi nikoli ni bil, le da
tega morda nismo vedeli.
Bomo pa drugič bolj
previdni, komu bomo
zaupali in koga bomo
izbrali za prijatelja.

https://www.utrinek.si/zlomljeno-srce

Izguba prijatelja in opravljanje
V življenju vsakega imajo prijatelji zelo pomembno mesto. Z njimi preživimo ogromno časa. Prav zato je pomembno,
kako se ob njih počutimo. V življenju pridejo trenutki, ko enostavno spoznamo, da nam družba določene osebe več ne
odgovarja oz. kasneje ugotovimo, da je bil nek odnos bolj negativen kot pozitiven, ali pa je to prijatelj začutil pri nas.
To pa ni pravi razlog za opravljanje, saj to boli, zelo boli. Prijateljstvo pa ne sme boleti. Ampak včasih se moramo
sprijazniti z dejstvom, da neka oseba ni za nas in si bo poiskala druge prijatelje, ki so pravi zanjo kot si bomo mi našli
sebi ustrezne ljudi. V naša življenja bodo vedno nekateri ljudje prihajali, drugi odhajali. Tisti pravi prijatelji pa bodo
ostali za vedno.

https://odkrito.svet24.si/cl
anek/zivljenjskislog/skodeopravljanja-inobrekovanja-538033

Prijatelj je darilo
Pravi prijatelj ni lahko postati. Treba je veliko časa, truda, a vendar je prijateljstvo lepo. Nekaj najlepšega in najbolj
dragocenega v življenju. Prav zato pravimo, da je prijateljstvo darilo. Še vsakdo je kdaj v življenju prejel kakšno darilo
in tudi prijatelji pridejo, le počakati je treba, če še niso prišli. Tisti pravi, seveda.

ŽELEŽNIŠKA POSTAJA TEZNO:
ZA MLADOLETNICO USODEN SELFI NA TIRIH!

vir: https://www.tednik.si/crna-kronika/23494-maribor-najstnica-v-smrt-zaradi-selfija-na-zelezniskih-tirih

Zaradi želje po ovekovečenju trenutka se je v Sloveniji zgodila prva smrtna žrtev. Na železniški postaji Tezno je v torek umrla 14-letnica. V
boju proti nevarnemu trendu so v svetu na grozečih točkah selfiji prepovedani.
Huda tragedija, v kateri je v torek na železniških tirih v Mariboru, na postaji Tezno, umrla mladoletnica, ni bila posledica kaznivega dejanja.
Preiskovalci so takoj po nezgodi izključili tudi sum na samomor. Kaj je šlo narobe, se uradno še ne ve, jasno pa je, da je bila za 14-letno deklico prav
gotovo usodna njena želja po ovekovečenju trenutka s prijateljico.
Tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Miran Šadl je sporočil, da se je nesrečna mladoletnica okoli treh popoldan z vrstnico
fotografirala med tiri. Strojevodja potniškega vlaka ICS, ki je vozil na relaciji Ljubljana-Maribor, se je z vlakom približeval z veliko hitrostjo.
Mladoletnici je na drvečo nevarnost opozarjal z zvočnimi signali, a se vlaku nista pravočasno umaknili. Odskočili sta tik pred zdajci, v zadnjem
trenutku. Eni je uspelo, drugi žal ne. Vlak je trčil v deklico, posledice so nepopravljive. Hudo poškodovana je umrla na kraju. Preživela v tragediji je
zaradi šoka, ki ga je doživela ob izgubi prijateljice, potrebovala zdravniško pomoč. Reševalci so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.
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Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Preiskujejo tudi v smeri morebitnega sodelovanja v kakšnem od nevarnih izzivov, ki se jim posamezniki ne samo mladi - pridružujejo na družbenih omrežjih.

Ponekod so jih prepovedali
Število takih nesreč je do tega leta pandemije strmo naraščalo, med žrtvami je skoraj tri četrtine moških, največ žrtev je mladih, v povprečju starih 23
let. Največ umrlih je bilo iz Indije, sledili so Rusi in Američani. Ti držijo neslavni rekord smrti z orožjem. A to ne pomeni, da drugje pištol nimajo –
mlada Moskovčanka se je ustrelila v glavo, ko se je skušala ovekovečiti v družbi s pištolo, dva moška pa sta se razstrelila, ko sta iz bombe izpulila
varnostni zatič, a eksplozivno sredstvo še naprej držala v rokah. Ruske oblasti so zato že pred leti objavile vrsto opozoril, kako nevarno je orožje, za
vsak primer pa jih podkrepile še z vizualnimi sporočili s slikami nevarnosti. V boju proti temu nevarnemu in nespametnemu trendu v mnogih državah
na potencialno najbolj nevarnih točkah ustvarjajo cone, v katerih so selfiji prepovedani.
Prav voda je najbolj pogubna za te žrtve (padci s čolnov, poziranje v deroči vodi ali pod slapom, smrtonosni valovi), sledijo usodna srečanja s
prevoznimi sredstvi, tretji po številčnosti so padci s pečin, gora, stavb. Pred skoraj natanko tremi leti je Kitajsko pretresla smrt 26-letnega plezalca po
strehah Wuja Yongninga, ki je svoje nevarne podvige venomer prenašal v živo. Njegov padec v smrt z 62-nadstropne stavbe si je na spletu ogledalo
15 milijonov. Na Kitajskem, v Rusiji in Dubaju so tovrstne akrobacije na visokih, novozgrajenih stavbah postale skoraj nacionalni šport za mlade, ki
tako preganjajo depresijo, iščejo adrenalin, si ustvarjajo imidž ali pa s tem služijo. Wu Yongning je bil, tik preden je omahnil v globino, na dobri poti
do 15 tisoč dolarjev vredne nagrade, s katero bi pomagal bolni mami, obenem pa bi plačal še svojo poroko.
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Napisala: VALENTINA ŠTRIGL 8.c

PESMICE
RINGA RINGA RAJA
RINGA RINGA RAJA
VIRUS NAM NAGAJA,
ČE HOČ'MO BIT' JUNAKI,
SAM ROKE MOR'MO PRATI.
MAMI, TATI, BABI, SESTRA
DOMA MORMO OSTATI,
KAŠLJAJMO V ROKAV,
SAJ TO NI TAK BAV BAV.
KO MINE TA NORIJA,
BO ZUNAJ SPET NORČIJA,
ŠE BABI BO PRIŠLA,
KO VIRUS GRE PA PA
ČEBELICA MAJA
VSI, KI SO JO POZNALI,
SO JI REKLI MAJA,
MALA ZVITA IN PREDRZNA MAJA,
MAJA, KI LETI, LETI,
KAMORKOLI SE JI ZDI.
SPET DANES Z NAMI TU
ČEBELICA JE MAJA,
MALA ZVITA IN PREDRZNA MAJA.

BOBER IN MEDVED
V GOZDU BLIZU BLATNE REKE JE ŽIVEL DEBEL STAR MEDVED. VSE DNI JE NAOKOLI KRADEL
ČEBELAM MED IN BRUNDAL. OB BLATNI REKI JE IMEL DOM TUDI MLAD BOBER. ZBIRAL JE DEBLA IN
DREVESE ZA ZAJEZITEV TOLMUNA. TUDI MEDVED BI RAD V BOBROVEM TOLMUNI LOVIL RIBE. IN
TAKO SE NEK DAN TAM DOLI OB TOLMUNI SREČATA BOBER IN MEDVED. BOBER JE MEDVEDU REKEL:
»LAHKO LOVIŠ RIBE LE, ČE BOŠ OD ULOVA SEDEM RIB DAL MENI.«
MEDVED SE TEGA NI DRŽAL IN JE RIBE SHRANJEVAL KAR V SVOJ ŽELODEC. MLADI BOBER JE
KMALU TEGA IMEL ZADOSTI , PODRL JE TOLMUN IN VODA JE Z RIBAMI VRED ODTEKLA.
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Ilka Štuhec na ZLATI LISICI V KRANJSKI GORI
Slovenske barve je na dveh veleslalomih, ki jo je v okviru tradicionalne in znova preseljene Zlate lisice, branila tudi Ilka Štuhec.
Slovenska alpska smučarka se je po tekmah v St. Antonu odločila, da bo nastopila tudi na domači Zlati lisici, čeprav so jo zaradi
pomanjkanja snega prestavili v Kranjsko Goro.
Minulo soboto je v St. Antonu dobila potrditev, da je v smuku med najboljšimi na svetu. Od zmagovalnega odra jo je ločilo le
12 stotink sekunde. Na vseh treh smukih to sezono pa je bila med trideseterico.
Štuhčeva se je kot specialistka za hitre discipline prvič to sezono pomerila v veleslalomu. Nazadnje je v tej disciplini tekmovala
pred skoraj dvema letoma, ko je bila Zlata lisica v Mariboru. Na veleslalomu 1. februarja 2019 je bila 20.
Dvakratna svetovna prvakinja Ilka Štuhec je že po prvi polovici Zlate lisice zaprla veleslalomsko poglavje in se preusmerila na
hitrostne štiri tedne, ki se bodo zanjo končali s smukom svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo.
Nastopila je prav kot zadnja v prvi vožnji sobotne tekme ter na tehnično zahtevni progi storila kar nekaj napak. V cilju je za
vodilno Marto Bassino, ki je na koncu tudi dobila preizkušnjo, zaostala 4 sekunde in 42 stotink.
Zlata lisica je moja domača tekma, tudi če se preseli iz Maribora v Kranjsko Goro. Zato hočem nastopiti. Res je, urnik je
naporen, zdaj se resnično začenja “hitra sezona” s tekmami smuka in superveleslaloma, ampak na Zlati lisici si želim nastopiti
vsako sezono.

https://www.ilka.si/sl/

https://twitter.com/ilkastuhec
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INTERVJU: UČITELJICA POLONA RAMŠAK
Pozdravljeni! V tej izdaji sem prosila eno izmed priljubljenih učiteljic na naši šoli, da mi odgovori na par vprašanj o šoli na daljavo 2, ta učiteljica
je POLONO RAMŠAK.

vir: google slike

Odgovarja: Gospa učiteljica POLONA RAMŠAK

1. Vrnimo se v OKTOBER 2020. Kakšne občutke ste imeli, ko ste izvedeli, da gremo spet v karanteno in da je
spet ŠOLA NA DALJAVO?
Želela sem si in verjela sem v to, da bo šolanje na daljavo trajalo res kratek čas.
2. Koliko časa porabite, da sploh v enem dnevu naredite vse, kar si zadate?
Porabim ogromno časa. Pred računalnikom, z odmori, preživim tudi do večera.
3. Kaj je vaša motivacija, ko se vam recimo ne da delati?
Rada sem ustvarjalna pri izvedbah učnih ur tudi pri učenju na daljavo. Pri tem znova in znova spoznam in se naučim
kaj novega tudi sama. Tudi to me »polni«. Povratna informacija staršev in otrok, da sem uro pripravila zanimivo, da so
otroci motivirani in da razmišljajo, mi pogosto daje voljo za delo naprej. Dosegla sem svoj in cilj otrok, saj kljub
drugačnemu poučevanju napredujejo v znanju in samostojnosti pri delu.
4. Marsikomu ta šola na daljavo ni všeč. Verjamem, da tudi vi komaj čakate, da se vrnemo v šolo. Kaj bi si mislili,
če bi še letos imeli 3 val COVID-19 in bi vsi spet bili v karanteni in na šoli na daljavo?
Že sedaj sem mnenja, da bi lahko izobraževanje za otroke od 1. do 3. razreda začeli v šoli, seveda pod določenimi
pogoji.
Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore.
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https://www.creativefabrica.com/product/teachers-change-the-world-quote-svg-cut-2/

Tako pa šolski novinarji načrtujemo in
se dogovarjamo ...
KAJUHOVCI in PIKSLI skupaj pri načrtovanju na daljavo 😉.
NOVINARJI:
PIKSLI:
Tia Ana Andrejc
Alina Urbanc
Živa Heindl
Bor Golob
Emma Sovič
KAJUHOVC:
Katja Majhen
Tija Kotnik
Nika Šolinc
Valentina Štrigl
UČITELJ:
Tomaž Repenšek
Slika: Tia Ana Andrejc, urednica časopisa PIKSLI
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Teči torej. Preprosto kot reka.
Od izvira pa do izliva.
In ne pozabiti, kako so lepa naročja vrb,
kamor skriva pesmice veter,
in obzorja nedosegljiva.
(Pesem o reki)

Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega
pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled. Samo tisti, ki si
drznejo iti predaleč lahko ugotovijo, kako daleč lahko
sežejo.
T. S. Eliot
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3. izdaja se od vas poslavlja in želimo vam, da ostanete zdravi, kjub temu da smo doma. Mi pa se
vidimo v novi 4. februarski izdaji KAJUHOVCA. Mogoče veste, kaj bo tema? No, boste videli kmalu.

OSTANITE ZDRAVI IN BODITE
ODGOVORNI IN PAZITE NA SVOJE
ZDRAVJE!!

😉
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